in onze gemeente Geertruidenberg

Aan: de Voorzitter van de
gemeenteraad Geertruidenberg
Geertruidenberg, 25 april 2019

Geachte voorzitter,
In vervolg op mijn bericht inzake vragen ex artikel 41 RvO c.q. melding mondelinge vragen
t.b.v. van de raadsvergadering hedenavond hierbij een nadere toelichting en de te stellen
vragen en bijlagen.
Wethouder Van Vugt heeft op zijn FB-pagina op 19 april jl. een bericht geplaatst dat
suggereerde (reacties van anderen daarop werden in ieder geval niet tegengesproken) dat
sprake zou zijn van vernielingen in een speeltuin - gelegen aan de D’onvermoeidelaan
(Hooipolder) -door jongeren. Daarop heeft onder andere het gemeenteraadslid dhr.
Langermans gereageerd in bewoordingen waarvan de honden geen brood lusten:zie bijlage.
Al eerder heeft dhr. Langermans uitlatingen gedaan die niet passen binnen de Gedragscode
voor de leden van de gemeenteraad zoals vastgesteld door de raad(zie bijlage) of zelfs als
strafbare uitlatingen aangemerkt kunnen worden. Ik breng in herinnering de opmerkingen
in een vergadering van mei 2018 waarin hij werknemers uit Midden- en Oost Europa (MOElanders) gelijkstelde met criminelen. Vervolgens plaatse hij op in juli 2018 op zijn FB-pagina
in juli / augustus 2018 uitlatingen die getuigen van haatzaaien en discrimineren: zie bijlage.
Maar wederom doet hij uitspraken die tamelijk kwetsend zijn en mogelijk zelfs(kunnen)
aanzetten tot geweld. Ik citeer:
John Langermans :
Waarom? John van Vugt. Over het algemeen kijken de ouders niet of nauwelijks om naar de
kinderen. Ook ons wetboek en tal van regels maakt dat ze zielig zijn en het verdomd slecht
hebben hier in Nederland. Dus bestraffen gaat niet. Maar als je publiekelijk zo'n raddraaier
met zijn kopje een keer of 30 tegen het klimrek aan slaat, zal het overigens snel afgelopen
zijn met de pret. In dit geval heeft de schelf er niets mee te maken. Geeft dan ook geen
vrijbrief om dit goed te keuren.
Reactie vanPatrick Schrijver:
John Langermans vind t nog al een uitspraak van een raadslid !! om de jeugd keer of 30 met
zen hoofd tegen een rek te rammen

John Langermans:
Patrick Schrijver ik ook maar het werkt wel. Misschien moeten er meer van deze uitspraken
komen.
Gelet op het bovenstaande heb ik de navolgende vragen.
1. Ik ben zelf polshoogte gaan nemen bij de speeltuin. Ook nu nog liggen een aantal
van rubberen tegels zo los dat je die er zo uit kan tillen. Ik zag overigens geen
vernielde tegels.
Is al duidelijk wie de daders zouden zijn van de vermeende vernielingen, als je dat zo
al kunt noemen ?
2. Bent u met mij van mening dat dhr. Langermans mensen / ouders in het algemeen
onnodig kwetst door te stellen dat zij niet of nauwelijks naar hun kinderen omkijken
en zo neen, waarom niet ?
3. Bent u net als dhr. Langermans van mening dat ons wetboek en tal van regels maakt
dat ze zielig zijn ?
4. Bent u met mij van mening dat door dhr. Langermans een oproep doet tot
“aanzetten tot geweld”, dus aanzet tot het plegen van een misdrijf, zo neen, waarom
niet ?
5. Bent u bereid om te onderzoeken of te laten onderzoeken of hier sprake is tot het
aanzetten tot geweld ?
6. a. Bent u met mij van mening dat dhr. Langermans door zijn uitlatingen de
kernbegrippen van bestuurlijke integriteit (vastgelegd in de Gedragscode) ernstig
geschonden heeft en, zo neen, waarom niet ?
b. Bent u bereid dhr. Langermans hierop ( a) op aan te spreken en, zo neen, waarom
niet ?
Hoogachtend,
P.J.C. de Peuter / Fractie SVP

